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számú petíció a tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületen rákkeltő 
nehézfémek lerakásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a baszk hatóságok eljárását, mivel állítása szerint azok nagy 
mennyiségű rákkeltő nehézfémet, többek között nikkelt, krómot, arzént, alumíniumot, vasat, 
báriumot, rezet, cinket, mangánt, kadmiumot és ólmot tartalmazó hulladékot raktak le a 
tulajdonában lévő egyik területen. A petíció benyújtója szerint emiatt betegedett meg az 
összes családtagja, sőt, még a kutyája is. Kéri, hogy az egészségügyi minisztériumot 
kötelezzék a közösségi jogszabályok alkalmazására. Kifejti továbbá, hogy egyedül nem 
sikerül előrelépést tennie az ügyben, ezért a közösségi intézmények közbenjárását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

Nincs olyan uniós jogszabály vagy előírás, amely a nehézfémek talajban levő jelenlétét 
korlátozná.  Emiatt a Bizottságnak nincs jogi felhatalmazása a talaj minőségének és annak 
hatásának vizsgálata érdekében történő beavatkozásra.
A petíció benyújtója azonban a talajszennyezést összekapcsolja a 497 m3 hulladéknak a 
tulajdonában levő területen való feltételezett lerakásával, azaz esetleges illegális 
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hulladéklerakással, amely a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv1 és a hulladékokról 
szóló 2008/98/EK irányelv (hulladék-keretirányelv2) 13. cikkének megsértését jelentené.
A petíció benyújtója nem közöl részleteket a lerakott hulladék jellege vagy származása 
vonatkozásában, sem pedig a feltételezett cselekmény körülményeiről.  A petíció benyújtója 
által közölt feltételezések alapján a Bizottság ellenőrizni kívánja a hatáskörrel rendelkező 
spanyol hatóságoknál, hogy sor került-e ilyen illegális hulladéklerakásra, és hogy adott 
esetben mit tettek a helyzet orvoslása érdekében.

Következtetések

A Bizottság a következőkben felveszi a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal, hogy további 
tájékoztatást kérjen a fent említett kérdésekről.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. november 29.

A petíció benyújtójának panasza és a Bizottság kezdeti észrevételei nyomán a Bizottság uniós 
kísérleti eljárás keretében kapcsolatba lépett a spanyol hatóságokkal, hogy megbizonyosodjon 
arról, hogy a feltételezett talajszennyezés kapcsolatban áll-e nem megfelelő 
hulladékkezeléssel, és különösen illegális hulladéklerakással.

A spanyol hatóságok szerint a panasz tárgyát képező anyag hulladék (kitermelt föld és kő), 
amelyet nem leraktak, hanem talajfeltöltéshez használtak (hogy a területet építési célra 
lehessen használni). Ennek kapcsán emlékeztetni kell, hogy a területrendezésre/helyreállításra 
és talajfeltöltésre alkalmas inert, nem veszélyes hulladék építkezési célú felhasználása nem 
minősül hulladéklerakásnak.

A spanyol hatóságok tájékoztatták továbbá a Bizottságot, hogy a szóban forgó anyag 
feltételezett szennyezettségi szintje hasonló a természetes talajéhoz (a Baszkföld Autonóm 
Közösség referenciaértékeivel való összehasonlítás alapján), ezért az anyag nem jelent 
komoly veszélyt.

Következtetések

A Bizottság úgy véli, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ebben az esetben nem 
állapítható meg a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv (hulladék-keretirányelv)3 13. 
cikkének vagy a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelvnek4 a megsértése.

                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.
2 HL L 312., 2008.11.22., 3. o.
3 HL L 312., 2008.11.22., 3. o.
4 HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.


